
 

 

KKU.261.1.2022 Kraków, dnia 12.01.2022 r. 

 zainteresowani wykonawcy 

dot.: przetargu nieograniczonego nr 1069/PN-102/2021 p.n. Sukcesywne dostawy materiałów dla 
wykonania włączeń kanałowych wykonywanych przez Zakład Sieci Kanałowej przy WMK S.A. w 
Krakowie. 

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 

działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od 

wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi: 

Pytanie 1:  

W SWZ pkt. III.1 podpunkt 9 i 10 oraz załączniku Nr 1 do oferty, poz. 9 i 10  Zamawiający wymaga aby 

zaoferować kolana kielichowe glazurowane, odpowiednio 45o/150 i  45o/200. Prosimy o wyjaśnienie, 

czy dobrze rozumiemy, iż w niniejszym postępowaniu w Załączniku Nr 1 w poz. 9 i 10 należy zaoferować 

kolana kamionkowe kielichowe glazurowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 295-1. DN 150 o 

wytrzymałości 34 kN/m, DN 200 w klasie nośności 200? 

Pytanie 2:  

Prosimy o wyjaśnienie, czy kolana  45o/200 (Załącznik Nr 1, poz. 10) mają być zaoferowane, czy z 

uszczelką gumową (system połączeń F/L) ? 

Pytanie 3:  

Prosimy o wyjaśnienie na rurach o jakiej grubości ścianki mają być stosowane przyłącza siodłowe. Czy 

przyłącza mają być stosowane na rurach o grubości ścianki jak poniżej: 

Przyłącza DN/OD 150: 

Przyłącze DN 250/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-105 mm 

Przyłącze DN 300/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-85 mm 

Przyłącze DN 400/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-115 mm 

Przyłącze DN 500-600/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-125 mm 

Przyłącze DN 700-1800/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-185 mm, 

czy w powyższej pozycji w przypadku przyłączy na rury DN 700-1800/160 ma być również 

zaoferowane przyłącze długie o zakresie  grubość ścianki rury przewodowej min. 185 - 300 mm. 

Przyłącza DN/OD 200: 

Przyłącze DN 400/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-100 mm 

Przyłącze DN 500-600/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-120 mm 

Przyłącze DN 700-1100/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-200 mm 

Pytanie 4:  

Prosimy o wyjaśnienie czy przyłącze siodłowe wykonane z PCV – U ma posiadać skręcany mechanicznie 

przegub kulowy o minimalnym odchyleniu kątowym 10 stopni i szczelności min. 2,5 bara?  



 

 

Odpowiedź: 1, 2, 3, 4: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

Z poważaniem 

Dyrektor ds. Kontraktowania 

Wioletta Kubica 
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